
Kommuneportrettet

Tokke reiser seg som en bjørn
i Kommunebarometeret

Bjørne-kommunen Tokke ligger foreløpig an til å KLATRE 
SOLID i årets Kommunebarometer. Skole og økonomi ser ut 
til å utmerke seg.

Tokke
Tokke ligger i Vestfold og  
Telemark

Innbyggere: 2.201 (1. kvartal  
2020)

Ordfører: Jarand Felland  
(Sp)

Rådmann: John Kleiv

Robek: 1 gang på lista

Kommuneportrettet er en  
analyse av tilstanden og  
framtidsutsiktene i kommu- 
ner, basert på offentlig til- 
gjengelig statistikk.

I rådhuset i Tokke kan de ansatte glede seg over at kommunen ser ut til å klatre i årets kommunebarometer. VIBEKE BEISLAND/TOKKE KOMMUNE

KOMMUNEBAROMETERET: Tokke er en av  
kommunene som ligger høyt i det foreløpige  
Kommunebarometeret for 2021. I fjor landet  
kommunen på 231. plass. Tokkes beste plasse- 
ring i barometeret er en 42. plass fra 2018.
PLEIE OG OMSORG: I fjorårets barometer lan- 
det Tokke på 192. plass i denne sektoren.  
Kommunen ligger også i dette området i årets  
foreløpige barometer, men i denne sektoren  
er fortsatt mange nøkkeltall ikke offentlig- 
gjort. Sykehjemsbeboernes tid med lege og  
fysioterapeut har økt solid det siste året, kom- 
munen ligger langt over landets gjennomsnitt- 

lige verdi for trygghetsalarmer for hjemmebo- 
ende over 80 år.
SKOLE: Tokke havnet på 122. plass i skolesek- 
toren i fjorårets Kommunebarometer. I årets  
foreløpige barometer ligger Vestfold og Tele- 
mark-kommunen i toppsjiktet. Grunnskolepo- 
engene til avgangselevene har økt til langt  
over de fleste andre kommunene, lærernes  
kompetanse i kjernefagene har økt, og trivse- 
len blant elevene har også økt det siste året.
BARNEHAGE: Tokke har de siste årene blitt  
rangert helt i toppen i barnehagesektoren, og  
i fjor landet kommunen på 7. plass. I det fore- 

løpige barometeret ser det ut som Tokke faller  
noe i sektoren, men rangeringen er ikke klar.  
Samtlige kommunale barnehager oppfyller  
pedagognormen uten dispensasjoner, andelen  
ansatte med pedagogisk utdanning i kommu- 
nale barnehager er langt over den nasjonale  
snittverdien, og andelen barn med barnehage- 
plass har økt.
ÅPENHET: I 2018 testet Norsk Presseforbund  
åpenheten i norske kommuner. Her ble Tokke  
rangert på 384. plass.

PLASSERING I KOMMUNEBAROMETERETTJENESTER

I sektoren for økonomi landet Tokke på 60.  
plass i fjor. I årets foreløpige barometer ser  
kommunen ut til å klatre, men den endelige  
rangeringen er fortsatt ikke klar.
DRIFTSRESULTAT: Kommunenes driftsmar- 
gin har utviklet seg negativt de siste årene,  
men i fjor så det igjen bedre ut. I gjennomsnitt  
leverte kommunene et korrigert netto drifts- 

resultat på 1,2 prosent i 2020. Da har Kommu- 
nal Rapport korrigert for premieavvik, avset- 
ninger til bundne fond og utbetaling fra Hav- 
bruksfondet. I fjor ble det korrigert netto  
driftsresultatet for Tokke 1,69 prosent. Dette  
er bedre enn de fleste andre kommunene i  
landet.
FINANS: I det foreløpige Kommunebarometer  

brukte kommunene i gjennomsnitt 0,39 pro- 
sent av brutto inntekter på å dekke netto  
finansutgifter, før vi tar hensyn til avdrag. I  
Tokke var dette tallet – 0,55 prosent i 2020.  
Dette er langt bedre enn de fleste andre kom- 
muner i landet.

KORRIGERT NETTO DRIFTSRESULTATØKONOMI

NÆRINGSLIV

KOMMUNE-NM: I NHOs kom- 
mune-NM for 2020 landet Tokke  
på 213. plass. Kåringen har indika- 
torer fra næringsliv, arbeidsmar- 
ked, demografi, kompetanse og  
kommuneøkonomi. Tokke ble  
rangert på 32. plass i kompetanse,  
men landet på 289. plass i kom- 
muneøkonomi.
ARBEIDSLEDIGHET: Ifølge tal- 
lene fra Nav var arbeidsledighe- 
ten i 2,0 prosent i utgangen av  
mars. Ledigheten i kommunen er  
betydelig lavere enn landsgjen- 
nomsnittet på 4,2 prosent.

FOLKETALL: I starten av fjoråret hadde Tokke 2.201  
innbyggere og SSB venter at befolkningen skal  
synke til 2.123 i 2024. Ifølge SSB skal antallet synke  
ytterligere til 2.029 innbyggere i 2040. For de neste  
20 årene innebærer dette en befolkningsnedgang på  
– 7,81 prosent.
I Framtidsbarometeret for 2020 ble Tokke rangert  
som nummer 234 av totalt 356 kommuner. Best gjør  
Tokke det med en 78. plass i sektoren for sysselset- 
ting. I sektoren for økonomi kaprer Tokke på 250.  
plass og i sektoren for folketall rangeres kommunen  
som nummer 298.
MILJØ: Tokke slipper ut 7.209 kilo klimagasser per  
innbygger (målt i CO₂-ekvivalenter). Kommunens  
utslipp er en del lavere enn landsgjennomsnittet,  
men her er variasjonene store.

FORVENTET FOLKETALLSUTVIKLINGFRAMTIDA KONKLUSJON

I det foreløpige barometeret for  
2021 er Tokke en av de kommu- 
nene som ligger i toppsjiktet.  
Kommunal Rapport foretar ikke  
en rangering av kommunene før  
vi har fått tilgang til alle nøkkel- 
tallene fra våre datakilder. Før  
alle nøkkeltall er på plass, ser det  
ut til at kommunen klatret i flere  
sektorer fra i fjor. I skolesektoren  
er kommunen helt i landstoppen.  
I økonomisektoren har kommu- 
nen for 2020 levert bedre tall på  
flere områder enn året før.

THOMAS FRIGÅRD
thomas@kommunal-rapport.no

 14 TORSDAG 6. MAI 2021•
KOMMUNAL RAPPORT


